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Brukas af Arfwed Nillsson 3/8, Steen Nillsson 3/8 och Nills Nillsson 1/4

I Hemmantalet 1 mantal Crono Theres Tienstehion e  Mankiön
f   Qwinkiön

II Hemmandets räntor och utskylder a Årlig ränta      28,2
b Contribution 2 Inhyses och Backstuguhion g Skattföre
c Summa  30,2 h  Skattfrie 1

Summa j Skattföre 5
III Cronans och Kyrckanms Tijonde a Rågh 1 2/3 k Skattfrie 3
anm: anges i kappe b Bland korn 2 2/3

c Hafra 5 1/3 V Åboerne och theras Folks utskylder a Matlagsp 2,8
b Pers avgifter 15,2

IV a Åboer 3 c Summarum 47,12
b Hustruer 2

Theras barn fylt sine 15 åhr c  Mankiön 1
d  Qwinkiön 1

Anm: t = tunna, s = skäppa, k = kappe Avgifter i Daler och öre

Bruukas af Arfwed Nillsson 3/8.
Stugan med herbergen någorlunda behålIdne. Wthuusen af 1½ länga dels bristfällige till Syllar ock Taak. 

Steen Nillsson 3/8.Stugan med herbergen i got stånd.Wthuusen af 1½ länga, bristfällige till en dehl Syllar, skifte ock
Taak.  

Nills Nillsson 1/4. 
Stugan i got stånd, herberget brist fälligt till Taak. Wthuusen af En länga dels bristfällig till Syllar ock Taak. 
Intet bryghuus. 

Ingen Träägård, kåhl och humbleegård med snegård omgierde. Gårdsens öfrige gierdsgårdar af snegård, waraf något framdeles 
kan med steen anläggias. Gropar i sanckig marck. 

Åckerjorden af kall Bergsug samt starck öhr jemte litet Swartmylla, kan intet förbättras med fyllning eller dikning gifwer 



wid medelmåttig åhrs wäxt 2dra ock knapt 3die kornet i god åhrswäxt. 
Ängen bewuxen med något ungt tillwäxande qwistat Eke samt något gammalt Dito, jemte surskoug af Biörck ock wije, Sanckig 
kall måssa, dels något börrdig, mycket stenig kan intet hielpas med rödning eller dickning .
Åckeren swagare än ängen. 

Beteshage till 3ne kooraf en måssa ock liungbacke, bewuxen med Biörcke Busgagie. Wtmarken samfählat med cronohemmandet 
Wanered bewuxen med en liten boke skoug samfählt med berörde hemman skielnaden Emillan denna ock Sandsereds Frälsse skoug 
först i Fårakullen ock slutar sig åt Steensiön. Betet af liung blant sten ock Berg magert muhlabete. 
Ingen Qwarn, äger landgång till Steensiöö at fiska gieddor abor ock mört.Dito Lilla siö i beteshagen.

I lika måtto är detta hemmman med åhrl: Räntan Cronan bespard. Arfwed Nillsson fatttig, stadt in Anno 1704 af Cronan för 
15 DIr Smt.Steen Nillsson under Lands stads Indehlningen, af frammledne HHr Baron Gen: Major ock Lands Höfdingen Faltzburgs 
Betiente,fått hemmull Zedell, är någorlunda behållen. Nills Nillsson fattig ock likaledes som den förra in  Anno 1724 under 
Indehl ningen fått hemmull Zedell. 


